Schriftelijke reactie CBR
Het CBR beslist na binnenkomst van de mededeling door de politie op basis van de
wettelijke bepalingen of de klant naar een medisch specialist moet voor een onderzoek naar
de rijgeschiktheid of dat hij/zij een rijvaardigheidsonderzoek moet krijgen.
In het artikel van NRC wordt gerefereerd aan onderstaande aanpassing in de wet:
Bij de wetswijziging Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid 2011 is een
verduidelijking opgenomen dat in bepaalde gevallen die op het eerste gezicht de
rijvaardigheid betreffen, toch een onderzoek naar de geschiktheid kan worden opgelegd
(artikel I, onderdelen G, en J, onder 1):
"Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In het opschrift vervalt de aanduiding 1.2. Onder
vervanging van de punt aan het slot van onderdeel B, subonderdeel II, onder g, door een
puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: h. een van de in onderdeel A,
subonderdelen I of II, genoemde gedragingen, indien het vermoeden bestaat dat ze het
gevolg zijn van onvoldoende geestelijke geschiktheid."
In het huidige proces screent een jurist op basis van de criteria uit de regeling of het
gemelde voorval aanleiding vormt voor een medisch, dan wel een rijvaardigheidsonderzoek.
Hierna wordt betrokkene de mogelijkheid gegeven om meteen afstand te doen van het
rijbewijs. Wanneer betrokkene geen afstand doet van het rijbewijs, zal een als medisch
gescreende mededeling grondig door een arts (medisch adviseur) worden beoordeeld om
vast te stellen of een medisch onderzoek terecht geïndiceerd is. Dat wil zeggen dat in
medische onderzoeken dus altijd een beoordeling van de medisch adviseur plaatsvindt.
Bij keuze voor onderzoek van de rijgeschiktheid (medisch)
Bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt er gekeken of er een medische oorzaak is
voor het vertoonde gedrag in het verkeer. Een bezoek aan een onafhankelijk keurend
medisch specialist hoort daarbij. Deze onderzoekt de klant en brengt een advies uit aan het
CBR. Dit kan zijn; geschikt, ongeschikt, of als aanvullend onderzoek een rijtest laten doen.
De rijtest rijgeschiktheid: hoe gaat dat nu?
- De rijtest rijgeschiktheid is dus een aanvullend onderzoek dat het CBR kan opleggen op
advies van een onafhankelijk specialist.
- Om een rijtest aan een klant op te leggen, moet daarvoor een medische grond bestaan.
Iemand die oogproblemen heeft en daarom een rijstest moet doen, krijgt vervolgens een
ander soort test, dan iemand die vanwege een ander soort probleem een rijtest moet doen.
-Een medisch adviseur die vragen heeft of twijfelt aan het advies van de specialist, kan
daarover in contact treden met deze specialist. Als de adviseur tegen het advies van de
specialist toch een rijtest wil opleggen, wordt dit voorgelegd aan het hoofd Medische Zaken.

Bij keuze voor onderzoek van de rijvaardigheid
Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid wordt er gekeken of iemand nog beschikt over de
vaardigheden om zich in het verkeer te handhaven. De klant wordt dan uitgenodigd voor een
onderzoek waarin zowel de theorie als de praktijk wordt onderzocht. Dat is iets anders dan
een rijtest.
Wim van Os was het niet eens met deze wijziging en heeft zich daar intern tegen verzet. Wij
bieden collega's altijd de ruimte om met elkaar over dilemma's te spreken, daarbij gaan wij
zeer zorgvuldig te werk. En we hebben dan ook hierover meermaals met Van Os gesproken.
Wij zien ook dat er mensen zijn waar de neuroloog geen medische reden vindt. Het is een
maatschappelijk vraagstuk waarover wij ook nadenken. Het CBR en het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat kijken hier samen naar.

